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 ประวติั ความเป็นมาของหนังสือ
2 โครนิธ์

 ผู้  ท่ี  เข ียน จด หมาย ฉบั บน ้ีคือ เปาโล  เข ียน ใน ปี ค�ศ� 
57 ในจดหมายฉบั บท ่ี2 ซ่ึงเขียนถึงคริสตจักรในเมืองโค
รนิธ ์น้ี เปาโลมี ความชื่นชมยนิดี เพราะคนท่ีเคยประพฤติ 
ผิด ประเวณี น้ัน ได้ กล ับ ใจ ใหม่ แล้ว เปาโล พูด ถึง ความ
กระวนกระวายและความทุกข์ใจของท่าน และวา่ท่านได้รบั
ความบรรเทาใจเม่ือทิตัสไปหาท่าน เปาโลอา้งอกีครัง้วา่
ท่านเป็ นอ ัครสาวกของพระเยซู ครสิต์ และบอกให้คริสต
จักรเตรยีมพรอ้มท่ีจะต้อนร ับท ่านเม่ือท่านจะไปเยีย่มเยยีน
เขาในไม่ชา้น้ี ดู เหมือนวา่ทิตัสเป็นผู้ส่งจดหมายฉบั บน ้ีไปถึง
เมืองโครนิธ์

ในบทท่ี 8  และ 9  มี คําสอนท่ี ดี มากเก่ียวกับการถวาย
ทรพัยข์องครสิเตียน

ภาระ หนัก และ ความ ทุกข์ ยาก ของ เปาโล การ ปลอบ
ประโลมใจและความชว่ยเหลือจากพระเจ้า

1 เปาโล  ผู้ เป็ นอ ัค รสา วก ของ พระ เยซู ครสิต์ ตามพ ระ
ประสงค์ ของ พระเจ้า และ ทิ โม ธี น้อง ของ เรา  เรยีน ค ริ
สตจักรของพระเจ้าท่ีเมืองโครนิธ์ และบรรดาว ิสุทธ ิชนท่ี 
อยู ่ทัว่แควน้อาคายา 2 ขอพระคุณและสันติสุขซ่ึงมาจาก
พระเจ้าพระบิดาของเรา และจากพระเยซู ครสิต์  เจ้า จงมี 
แก่ ท่านทัง้หลายเถิด 3 จงสรรเสรญิพระเจ้า พระบิดาแหง่
พระ เยซู ครสิต์  องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้าของ เรา พระ บิดา ผู้ทรง
ความเมตตา พระเจ้าแหง่การปลอบประโลมใจทุกอยา่ง 4  
พระองค์  ผู้ ทรงปลอบประโลมใจเราในการทุกข์ยากทัง้สิน้
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ของเรา เพื่อเราจะสามารถปลอบประโลมใจคนเหล่าน้ั นที ่ มี  
ความทุกข์ ยากอยา่งใดอยา่งหน่ึงได้ ด้วยการปลอบประโลม
ใจซ่ึงตัวเราเองได้รบัจากพระเจ้า 5 เพราะวา่เรามีส่วนทน
ทุกข์กับพระครสิต์มากฉันใด การปลอบประโลมใจของเรา
เน่ืองจากพระครสิต์ ก็ มากฉันน้ัน 6  ท่ี เราทนความทุกข์ยาก
น้ัน  ก็  เพื่อให ้ท่านทัง้หลายได้ความชูใจและความรอด หรอื
ท่ีเราได้รบัการปลอบประโลมใจน้ัน  ก็  เพื่อให ้ท่านทัง้หลาย
ได้รบัความชูใจและความรอด ซ่ึงทําให้ท่านทัง้หลายเพียร
สู้ทนความทุกข์เหมือนอยา่งเราได้ทนน้ัน 7 เราจึ งม ีความ
หวงัแน่นอนในท่านทัง้หลาย เพราะเรารู้วา่ ท่านทัง้หลาย
ได้ มี ส่วนในความทุกข์ยากฉันใด ท่านทัง้หลายจะได้ มี ส่วน
ในการปลอบประโลมใจฉันน้ัน 8  พี่ น้องทัง้หลาย เราอยาก
ใหท่้านทราบถึงความทุกข์ยากท่ี เก ิดแก่เราในแควน้เอเชยี
ซ่ึงทําใหเ้ราหนักใจจนเหลือกําลัง จนเราเกือบหมดหวงัท่ีจะ
เอาชวีติรอดมาได้ 9  ท่ี  จร ิงเราคาดวา่เราถึงท่ีตายแล้ว  แต่  ท่ี 
เป็นเชน่น้ี ก็ เพื่ อม ิ ให ้เราไวใ้จในตนเอง  แต่  ให ้ ไว ้ใจในพระเจ้า
ผู้ทรงโปรดให้คนทัง้ปวงฟ้ืนจากความตาย 10  พระองค์ ทรง
ชว่ยเราให้พ้นจากความตายอนัใหญ่ หลวง และพระองค์จะ
ทรงชว่ยเราอกี เราไวใ้จพระองค์ วา่  พระองค์ จะทรงชว่ยเรา
ต่อไปอกี 11 ท่านทัง้หลายจะชว่ยเราได้ด้วยการอธษิฐาน
เพื่อเรา เพื่อวา่คนเป็ นอ ันมากจะได้ขอบพระคุณเพราะเรา
เน่ืองจาก ของ ประทาน ท่ี ทรง ประทาน แก่ เรา อนั เป็นการ
ทรงตอบคําอธษิฐานของคนเป็ นอ ันมากน้ัน

ความจรงิใจและการรบัใชอ้นัยิง่ใหญข่องเปาโล
12  น่ี เป็นสิง่ท่ีเราชื่นชมยนิดี ได้ คือใจสํานึกผิดชอบของ

เราเป็นพยานวา่เราได้ ประพฤติ ตนเป็ นที ่ ประจักษ์  แก่  โลก 
และยิง่กวา่น้ั นก ็คือการประพฤติต่อท่านทัง้หลาย ด้วยน้ํา
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ใจบร ิสุทธ ์ิ และด้วยความจรงิใจซ่ึงมาจากพระเจ้า และมิ 
ใช ่ตามปัญญาฝ่ายเน้ือหนัง  แต่ ตามพระคุณของพระเจ้า
13 เพราะวา่เราไม่ ได้  เข ียนเรือ่งอื่นถึงท่าน นอกจากเรือ่ง
ซ่ึงท่านได้อา่นและยอมรบัแล้ว และข้าพเจ้าก็หวงัวา่ท่าน
จะ ยอมรบั โดย ตลอด 14  ตาม ท่ี พวก ท่าน ยอมรบั เรา บ้าง
แล้ วว ่า ในวนัของพระเยซู เจ้ าท่านก็ ภู  มิ ใจในเราได้ เชน่
เดีย วกั บท ่ี เรา จะ ภู มิ ใจ ใน ท่าน 15 และ ใน ความ ไวใ้จ น้ี
ข้าพเจ้าได้ ประสงค์ วา่จะไปเยีย่มพวกท่านก่อน เพื่อท่านจะ
ได้ ประโยชน์  สองเท่า 16 ข้าพเจ้าใคร่จะแวะเยีย่มพวกท่าน
ระหวา่งท่ีเดินทางไปยงัแควน้มาซิโดเนีย และเม่ือข้าพเจ้า
กลับจากแควน้มาซิโดเนีย  ก็ จะแวะเยีย่มท่านอกี ท่านก็จะ
ได้ส่งใหข้้าพเจ้าออกเดินทางไปยงัแควน้ยูเดีย 17ฉะน้ันเม่ือ
ข้าพเจ้าหมายท่ีจะทําอยา่งน้ัน ข้าพเจ้าโลเลหรอื หรอืสิง่ท่ี
ข้าพเจ้ามุ่งหมายไว้ข้าพเจ้ากะโครงการอยา่งเน้ือหนังหรอื
ซ่ึงพรอ้มท่ีจะกล่าววา่มาไม่มาส่งๆไป 18  แต่ พระเจ้าทรง
สัตย ์จร ิงแน่ ฉันใด คําของเราท่ี กล ่าวกั บท ่านก็ มิใช ่เป็นคํา
รบั หรอืปฏิเสธ ส่งๆไปแน่ ฉันน้ัน 19 เพราะวา่พระบุตรของ
พระเจ้าคือพระเยซู ครสิต์  ผู้ ซ่ึงพวกเรา คือข้าพเจ้ากับสิล
วานัสและทิโมธี  ได้ ประกาศแก่พวกท่านน้ัน  ไม่ใช ่ จรงิ  ไม่  
จรงิ ส่งๆไป  แต่ โดยพระองค์น้ันล้วนแต่ จร ิงทัง้สิน้ 20บรรดา
พระสัญญาของพระเจ้าก็เป็นจรงิโดยพระเยซู  เพราะเหตุ
น้ี เรา จึงพูดวา่ เอเมนโดยพระองค์ เป็ นที ่ถวายเกียรติยศ
แด่ พระเจ้า 21  บัดน้ี  ผู้ ซ่ึงทรงตัง้เรากั บท ่านทัง้หลายไว้ใน
พระครสิต์ และได้ทรงเจิมเราไว ้น้ัน  ก็ คือพระเจ้า 22 และ
พระองค์ทรงประทับตราเรา และประทานพระวญิญาณไว้
ในใจของเราเป็ นม ัดจําด้วย 23 ยิง่กวา่น้ันขอพระเจ้าทรง
เป็นพยานฝ่ายจิตใจของข้าพเจ้าวา่  ท่ี ข้าพเจ้ายงัไม่ ได้ ไปถึง
เมืองโครนิธ ์น้ัน  ก็ เพื่อจะงดโทษพวกท่านไว ้ก่อน 24 เราไม่ 



2 โครนิธ์ 2:1 iv 2 โครนิธ์ 2:10

ใช ่เป็นนายบังคับความเชื่อของพวกท่าน  แต่ วา่เราเป็นผู้ อุ 
ปการะความยนิดีของท่าน เพราะท่านตั ้งม ่ันอยู่โดยความ
เชื่อ

2
การอภัยคนบาปท่ี สํานึกผิด 

1  แต่ ข้าพเจ้าได้ตัง้ใจไว ้วา่ เม่ื อม ี ความทุกข์  อยู ่จะไม่มาหา
พวกท่านอกี 2 เพราะถ้าข้าพเจ้าทําใหพ้วกท่านเป็นทุกข์ ใคร
เล่าจะทําให้ข้าพเจ้ามี ความยนิดี  ก็ คือคนท่ีข้าพเจ้าทําให ้
มี  ความทุกข์  น่ันแหละ 3 และข้าพเจ้าได้ เข ียนข้อความน้ัน
มาถึงท่าน เพื่อวา่เม่ือข้าพเจ้ามา ข้าพเจ้าจะไม่ ได้ รบัความ
ทุกข์จากคนเหล่าน้ัน  ท่ี ควรจะทําให้ข้าพเจ้ามี ความชื่นชม
ยนิดี ข้าพเจ้าไวใ้จในพวกท่านวา่  ความยนิดี ของข้าพเจ้า
ก็เป็นความยนิดีของท่านด้วย 4 เพราะวา่ข้าพเจ้าเขียนถึง
ท่านเพราะข้าพเจ้ามี ความทุกข์ ระทมใจมาก และน้ําตาไหล
มากมาย  มิใช ่เพื่อจะทําให้ท่านเป็นทุกข์  แต่ เพื่อจะให้ท่าน
รูจั้กความรกัอยา่งมากมายซ่ึงข้าพเจ้ามีต่อท่านทัง้หลาย 5  
แต่ ถ้าผู้ใดเป็นต้นเหตุ ทําให ้ เก ิดความทุกข์  ผู้ น้ั นก ็ มิได้  ทําให ้
ข้าพเจ้าเป็นทุกข์ แต่  คนเดียว  แต่  ได้  ทําให ้พวกท่านเป็นทุกข์
บ้าง ด้วย เพราะข้าพเจ้า ไม่อยากจะปรกัปราํพวกท่านจน
เหลือเกิน 6  ท่ี คนส่วนมากได้ลงโทษคนเชน่น้ั นก ็พอสมควร
แล้ว 7ฉะน้ันท่านทัง้หลายควรจะยกโทษให ้ผู้  น้ัน และปลอบ
ประโลมใจเขาต่างหาก  กล ั วว ่าคนเชน่น้ันจะจมลงในความ
ทุกข์ เหลือล้น 8 ดังน้ันข้าพเจ้าขอวงิวอนท่านใหย้นืยนัความ
รกัต่อคนน้ันใหม่ 9  น่ี คือเหตุ ท่ี ข้าพเจ้าได้ เข ียนถึงท่าน หวงั
จะลองใจท่านดู วา่ ท่านจะยอมเชื่อฟังทุกประการหรอืไม่
10 ถ้าพวกท่านจะยกโทษให ้ผู้ใด ข้าพเจ้าก็ ยกโทษให ้ ผู้ น้ัน
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ด้วย เพราะถ้าข้าพเจ้ายกโทษให้คนใดๆ ข้าพเจ้าได้ ยกโทษ
ให ้ ผู้ น้ันเพราะเหน็แก่ท่านทัง้หลายต่อพระพักตรพ์ระครสิต์
11 เพื่อไม่ ให ้ซาตานมีชยัเหนือเรา เพราะเรารูก้ลอุบายของ
มันแล้ว 12  นอกจากน้ี เม่ือข้าพเจ้าไปถึงเมืองโตรอสัเพื่อ
ประกาศข่าวประเสรฐิของพระครสิต์ น้ัน  มี  ประตู เปิดให ้แก่ 
ข้าพเจ้า โดย องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า 13 ข้าพเจ้า ยงั ไม่ มี ความ
สบายใจเลย เพราะข้าพเจ้าไม่ ได้ พบทิตั สน ้องของข้าพเจ้า
ท่ี น่ัน ข้าพเจ้าจึงลาพวกน้ันเดินทางไปยงัแควน้มาซิโดเนีย

ครสิเตียนเป็นกลิน่แหง่ชวีติและกลิน่แหง่ความตาย
14  แต่ ขอบพระคุณ พระเจ้า ผู้ทรง ให้ เรา มี ชยั เสมอ โดย

พระครสิต์ และทรงโปรดประทานกลิน่หอมแหง่ความรูข้อง
พระองค์ ให ้ปรากฏด้วยตัวเราทุกแหง่ 15 เพราะวา่เราเป็น
กลิ ่นอ ันหอมหวานของพระครสิต์ จําเพาะพระเจ้า ในหมู่ 
คนที ่ รอด และในหมู่ คนที ่ พินาศ 16 ฝ่ายหน่ึงเป็นกลิน่แหง่
ความตายซ่ึงนําไปสู่ ความตาย และอกีฝ่ายหน่ึงเป็นกลิน่
หอม แหง่ ชวีติ ซ่ึง นํา ไป สู่ ชวีติ ใคร เล่า จะ มี ความ สามารถ
เหมาะสมกับพันธกิจเหล่าน้ี 17  เพราะวา่ เราไม่เหมือนคน
เป็ นอ ันมากท่ี ทําให ้พระวจนะของพระเจ้าเส่ือมเสีย  แต่ วา่
เราประกาศโดยอาศัยพระครสิต์ด้วยความจรงิใจ อยา่งคน
ท่ีมาจากพระเจ้าและอยูใ่นสายพระเนตรของพระเจ้า

3
ครสิเตียนเป็นหนังสือแหง่พระครสิต์

1 เรากําลังจะแนะนําตัวเราเองหรอื หรอืวา่เราต้องการ
หนังสือแนะนําตัวให ้แก่ พวกท่านเหมือนอยา่งคนบางคน
หรอื เราต้องการหนังสือแนะนําตัวจากพวกท่านหรอื 2 ท่าน
เองเป็นหนังสือของเราจารกึไว ้ท่ี ดวงใจของเรา  ให ้คนทัง้
ปวง ได้ รู ้และ ได้ อา่น 3 ท่าน ปรากฏ เป็น หนังสือ ของ พระ
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ครสิต์ซ่ึงเราเป็นผู้ ปรนนิบัติ และได้ เข ียนไว้  มิใช ่ด้วยน้ําหมึก
 แต่ ด้วยพระวญิญาณของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ และมิ ได้  
เข ียนไว ้ท่ี  แผ่ นศิ ลา  แต่  เข ียนไว ้ท่ี  แผ่ นดวงใจมนษุย์ 4 และ
เรามีความไวใ้จในพระเจ้าโดยพระครสิต์ อยา่งน้ัน 5  มิใช ่เรา
จะคิดถือวา่สิง่หน่ึงสิง่ใดเกิดจากความสามารถของเราเอง
 แต่ วา่ความสามารถของเรามาจากพระเจ้า

การเปรยีบเทียบระหวา่งสงา่ราศีของพระราชบัญญั ติ 
และสงา่ราศีของพระวญิญาณ

6  พระองค์ จึง ทรง โปรด ประทาน ให้ เรา สามารถ เป็น ผู้ 
ปฏิบัติ  ได้ ตามพันธสัญญาใหม่  มิใช ่ตามตั วอ ักษร  แต่ ตามพ
ระวญิญาณ ด้วยวา่ ตั วอ ักษรน้ันประหารให ้ตาย  แต่ พระ
วญิญาณน้ันประทานชวีติ 7  แต่ ถ้าการปฏิบั ติ  ท่ี นํา ไปถึง
ความตายตามตั วอ ักษรซ่ึงได้ เข ียนและจารกึไว ้ท่ี  แผ่ นศิ 
ลาน ้ัน ย ังม ี รศัมี จนชนชาติอสิราเอลไม่สามารถจ้องมอง
หน้าของโมเสสได้เพราะรศัมีจากใบหน้าของท่านซ่ึงเป็ นร 
ัศมี ท่ี กําลังเส่ือมสูญไป 8 ดังน้ันการปฏิบั ติ ตามพระวญิญาณ
จะไม่ มี  รศัมี ยิง่กวา่น้ั นอ ีกหรอื 9 เพราะวา่ถ้าการรบัใชสํ้าหรบั
ปรบัโทษย ังม ี รศัมี  การรบัใช ้สําหรบัความชอบธรรมก็ยิ ่งม ี 
รศัมี มากกวา่น้ั นอ ีก 10 อ ันที ่ จร ิงรศัมีซ่ึงได้ทรงประทานให้น้ั 
นก อ็บัแสงไปแล้ว เพราะถู กร ัศมีอนัเลิศประเสรฐิน้ันได้ส่อง
ข่มเสียหมด 11 เพราะถ้าสิง่ท่ี ได้ จางไปยงัเคยมี รศัมี ถึงเพียง
น้ัน  สิ ่งซ่ึงจะดํารงอยู ่ก็ จะมี รศัมี มากยิง่กวา่น้ั นอ ีก 12 เม่ือเรา
มีความหวงัอยา่งน้ันแล้ว เราจึงกล้ามากขึ้ นที จ่ะพูด 13 และ
ไม่เหมือนโมเสสท่ีเอาผ้าคลุมหน้าไว้ เพื่อไม่ ให ้ชนอสิราเอล
เพ่ งด คูวามเส่ือมของรศัมี ท่ี ค่อยๆจางไปน้ัน 14  แต่  จิ ตใจของ
เขาก็มืดบอดไป เพราะตลอดมาจนถึงทุกวนัน้ี เม่ือเขาอา่น
พันธสัญญาเดิม ผ้าคลุ มน ้ันยงัคงอยู ่มิได้ เปิดออก  แต่ ผ้า
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คลุ มน ้ันได้เปิดออกแล้วโดยพระครสิต์ 15  แต่ วา่ตลอดมา
ถึงทุกวนัน้ี ขณะใดท่ีเขาอา่นคําของโมเสส ผ้าคลุ มน ้ั นก ็ยงั
ปิดบังใจของเขาไว้ 16  แต่ เม่ือผู้ใดหนักลับมาหาองค์ พระผู้
เป็นเจ้า ผ้าคลุ มน ้ั นก ็จะเปิดออก 17  บัดน้ี  องค์ พระผู้เป็นเจ้า
ทรงเป็นพระวญิญาณน้ัน และพระวญิญาณขององค์พระผู้
เป็นเจ้าทรงอยู ่ท่ีไหน  เสร ีภาพก็ มี  อยู ่ ท่ีน่ัน 18  แต่ เราทัง้หลาย
ไม่ มี ผ้าคลุมหน้าไว้ จึงแลดูสงา่ราศีขององค์พระผู้เป็นเจ้า
เหมือนมองดูในกระจก และตัวเราก็ เปล ่ียนไปเป็นเหมือน
พระฉายขององค์พระผู้เป็นเจ้าคื อม ีสงา่ราศีเป็นลําดับขึ้น
ไป เชน่อยา่งสงา่ราศี ท่ี มาจากพระวญิญาณขององค์ พระผู้
เป็นเจ้า 

4
เปาโล  ผู้รบัใช ้ สัตย ์ซ่ือของพระเจ้า

1 เพราะเหตุ ท่ี เรามี การรบัใช ้ น้ี โดยได้รบัพระกรุณา เราจึง
ไม่ ยอ่ท้อ 2  แต่ วา่เราได้สละทิ ้งก ิจการต่างๆท่ี ไม่  ซ่ือสัตย ์ซ่ึง
ปิดบังซ่อนเรน้ไว้ คือไม่ ได้ ดําเนินอยา่งมี เล่ห ์เหล่ียมและไม่ 
ได้  พล ิกแพลงพระวจนะของพระเจ้าด้วยวธิีการอนัล่อลวง  
แต่ เราได้มอบตัวของเราไว้กับจิตสํานึกผิดชอบของคนทัง้
ปวง โดยสําแดงความจรงิในสายพระเนตรของพระเจ้า

ซาตานทําใหต้าของผู้ ท่ี  ไม่  เชื่อม ืดไป
3  แต่ ถ้าข่าวประเสรฐิของเราถู กบ ังไว้จากใคร  ก็ จากคน

เหล่าน้ั นที ่กําลังจะพินาศ 4 ส่วนคนท่ี ไม่ เชื่อน้ัน พระของยุ 
คน ้ี ได้ กระทําใจของเขาให้มืดไป เพื่อไม่ ให ้ความสวา่งของ
ข่าวประเสรฐิอ ันม ีสงา่ราศีของพระครสิต์  ผู้ เป็นพระฉาย
ของพระเจ้า ส่องแสงถึงพวกเขา 5 ด้วยวา่เราไม่ ได้ ประกาศ
ตัวเราเอง  แต่  ได้ ประกาศพระเยซู ครสิต์ วา่ทรงเป็นองค์ พระ
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ผู้เป็นเจ้า และได้ประกาศตัวเราเองเป็นผู้ รบัใช ้ของท่านทัง้
หลายเพราะเหน็แก่ พระเยซู 6 เพราะวา่พระเจ้าองค์ น้ัน  ผู้  ได้ 
ตร ัสส ่ังใหค้วามสวา่งออกมาจากความมืด  ได้ ทรงส่องสวา่ง
เข้ามาในจิตใจของเรา  เพื่อให ้เรามีความสวา่งแหง่ความ
รู้ถึงสงา่ราศีของพระเจ้าปรากฏในพระพักตร์ของพระเยซู 
ครสิต์ 

� ทรพัยส์มบัติ ในภาชนะดิน�
7  แต่ วา่เรามี ทรพัยส์มบัติ  น้ี  อยู ่ในภาชนะดิน  เพื่อให ้ เห ็ นว ่า

ฤทธิเ์ดชอนัเลิศน้ันเป็นของพระเจ้า  ไม่ได้ มาจากตัวเราเอง

 ความทุกข์ ทรมานทําให ้จิ ตใจภายในเจรญิขึ้น
8 เราถูกขนาบรอบข้าง  แต่  ก็  ไม่ ถึ งก ับกระดิกไม่ ไหว เราจน

ปัญญา  แต่  ก็  ไม่ ถึ งก ับหมดหวงั 9 เราถูกข่มเหง  แต่  ก็  ไม่  ถู ก
ทอดทิง้ เราถูกตีลงแล้ว  แต่  ก็  ไม่  ถึงตาย 10 เราแบกความ
ตายของพระเยซู เจ้ าไว ้ท่ี กายเราเสมอ เพื่อวา่ชวีติของพระ
เยซูจะปรากฏในกายของเราด้วย 11 เพราะวา่พวกเราท่ี มี  
ช ีวิตอยู่น้ันต้องถูกมอบไว ้แก่ ความตายอยู่เสมอเพราะเหน็
แก่ พระเยซู เพื่อวา่พระชนม์ ช ีพของพระเยซูจะได้ปรากฏใน
เน้ือหนังของเราซ่ึงจะต้องตายน้ัน 12  เหตุ ฉะน้ันความตาย
จึงกําลังออกฤทธิ ์อยู ่ในเรา  แต่  ช ีวิตกําลังออกฤทธิ ์อยู ่ใน
ท่านทัง้หลาย 13 เพราะเรามีใจเชื่อเชน่เดียวกัน  ตามท่ี  เข ียน
ไว ้วา่ �ข้าพเจ้าเชื่อแล้ว  เหตุ ฉะน้ันข้าพเจ้าจึงพูด� เราก็เชื่อ
เหมือนกัน เพราะฉะน้ันเราจึงพูด 14 เรารูว้า่พระองค์ ผู้ ทรง
ให ้พระเยซู  เจ้ าคืนพระชนม์ จะทรงโปรดให้เราเป็นขึ้นมาเช ่
นก ันโดยพระเยซู และจะทรงพาเราเข้ามาเฝ้าพรอ้มกั บท 
่านทัง้หลาย 15 เพราะวา่สิง่สารพัดน้ันเป็นไปเพื่อประโยชน์
ของท่านทัง้หลาย เพื่อวา่เม่ือพระคุณมาถึงคนเป็นจํานวน
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มากขึ้น  ก็ จะมีการขอบพระคุณมากยิง่ขึ้นเป็นการถวายพระ
เกียรติ แด่  พระเจ้า 16  เหตุ ฉะน้ันเราจึงไม่ ยอ่ท้อ  ถึงแม้ วา่
กายภายนอกของเรากําลังทรุดโทรมไป  แต่  จิ ตใจภายใน
น้ั นก ็ยงัคงจําเรญิขึ้นใหม่ ทุกวนั 17 เพราะวา่การทุกข์ยาก
เล็กๆน้อยๆของเรา ซ่ึงเราร ับอย ู่ ประเด ๋ียวเดียวน้ันจะทําให้
เรามีสงา่ราศี ใหญ่ ยิง่นิรนัดร์ 18 ด้วยวา่เราไม่ ได้  เหน็แก่  สิ ่ง
ของท่ีเรามองเหน็อยู่  แต่  เหน็แก่  สิ ่งของท่ี มองไม่เหน็ เพราะ
วา่สิง่ของซ่ึงมองเหน็อยู่น้ันเป็นของไม่ ยัง่ยนื  แต่  สิ ่งซ่ึงมอง
ไม่ เห ็นน้ั นก ็ถาวรนิรนัดร์

5
การเฝ้าคอยการเป็นขึ้นมาใหม่ด้วยใจจดจ่อ

1 เพราะ เรา รู ้วา่ ถ้า เรอืน ดิน แหง่ พลับพลา ของ เรา น้ี
จะพัง ทําลายเสีย เรา ก็ย ังม ี ท่ี อาศัย ซ่ึงพระเจ้าทรงโปรด
ประทานให้  ท่ี  มิได้ สรา้งด้วยมื อมนษุย ์และตัง้อยู ่เป็นนิตย ์
ในสวรรค์ 2 เพราะวา่ในรา่งกายน้ีเรายงัครวญครํา่อยู่  มี 
ความปรารถนาอยา่งยิง่ ท่ีจะสวมท่ีอาศัยของเราท่ีมาจาก
สวรรค์ 3 ถ้าได้สวมเชน่น้ันแล้ว เราก็จะมิ ได้  ถู กพบเห ็นว 
่า เปลือยเปล่าอกี 4 เพราะวา่ เราผู้อาศัยในพลับพลาน้ี จึง
ครวญครํา่เป็นทุกข์  มิใช ่เพราะปรารถนาท่ีจะอยู ่ตัวเปล่า  
แต่ ปรารถนาจะสวมกายใหม่ น้ัน เพื่อวา่รา่งกายของเราซ่ึง
จะต้องตายน้ันจะได้ ถู กชวีติอมตะกลืนเสีย 5  แต่ พระเจ้าทรง
เป็นผู้เตรยีมเราไวสํ้าหรบัการเปล่ียนแปลงน้ี และพระองค์ 
ได้ ทรงโปรดประทานพระวญิญาณเป็ นม ัดจําไวกั้บเรา 6  เหตุ 
ฉะน้ันเรามัน่ใจอยูเ่สมอรู ้อยู ่ แล ้ วว ่า  ขณะท่ี เราอยูใ่นรา่งกาย
น้ี เราอยู่ปราศจากองค์ พระผู้เป็นเจ้า 7 (เพราะเราดําเนิน
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โดยความเชื่อ  มิใช ่ ตามท่ี ตามองเหน็� 8 เรามี ความมัน่ใจ 
และเราปรารถนาจะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้ามากกวา่อยู่ใน
รา่งกายน้ี 9  เหตุ ฉะน้ันเราตัง้เป้าของเราวา่ จะอยู่ในกายน้ี 
ก็ดี  หรอืไม่  อยู ่ ก็ดี เราก็จะเป็ นที ่พอพระทัยของพระองค์

ครสิเตียนจะต้องปรากฏตั วท ่ี หน ้าบัลลั งก ์พิพากษาของ
พระครสิต์ (1 คร 3:10-15)

10 เพราะวา่จําเป็ นที ่เราทุกคนจะต้องปรากฏตั วท ่ี หน ้า
บัลลั งก ์พิพากษาของพระครสิต์ เพื่อทุกคนจะได้รบัสมกับ
การท่ี ได้  ประพฤติ ในรา่งกายน้ี  แล้วแต่ จะดีหรอืชัว่ 11 เพราะ
เหตุ ท่ี เรารูจั้กความน่าเกรงขามขององค์ พระผู้เป็นเจ้า เรา
จึงชกัชวนคนทัง้หลาย  แต่ เราเป็ นที ่ ประจักษ์  แก่  พระเจ้า 
และข้าพเจ้าหวงัวา่ เราได้ปรากฏประจั กษ ์ แก่  จิ ตสํานึกผิด
และชอบของท่านด้วย 12 เพราะเราไม่ ได้ ยกยอ่งตัวเองกั 
บท ่านทัง้หลายอกี  แต่ เราให้ท่านมีโอกาสท่ีจะนําเราออก
อวดได้ เพื่อท่านจะได้ มี ข้อโต้ตอบคนเหล่าน้ั นที ่ชอบอวดใน
สิง่ซ่ึงปรากฏ  แต่  มิได้ อวดในสิง่ซ่ึงอยู่ในจิตใจ 13 เพราะวา่
ถ้าเราได้ ประพฤติ อยา่งคนเสียจรติ เราก็ ได้  ประพฤติ เพราะ
เหน็แก่ พระเจ้า หรอื ถ้าเราประพฤติอยา่งคนปกติ  ก็ เพื่อ
ประโยชน์ แก่ ท่านทัง้หลาย

ราชทูตของพระครสิต์
14 เพราะวา่ความรกัของพระครสิต์ ได้ ครอบครองเราอยู่

เพราะเราคิดเหน็อยา่งน้ี วา่ ถ้าผู้ หน ่ึงได้ตายเพื่อคนทัง้ปวง
 เหตุ ฉะน้ันคนทัง้ปวงจึงตายแล้ว 15และพระองค์ ได้ ทรงวาย
พระชนม์เพื่อคนทัง้ปวง เพื่อคนเหล่าน้ั นที ่ มี  ช ีวิตอยู่จะมิ 
ได้  เป็นอยู ่เพื่อประโยชน์ แก่ ตัวเองอกีต่อไป  แต่ จะอยู่เพื่อ
พระองค์ ผู้ ทรงสิน้พระชนม์ และทรงเป็นขึ้นมาเพราะเหน็
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แก่ เขาทัง้หลาย 16  เหตุ ฉะน้ันตัง้แต่ น้ี ไปเราจะไม่พิจารณาผู้
ใดตามเน้ือหนัง  แม้ว ่าเม่ื อก ่อนเราเคยพิจารณาพระครสิต์
ตามเน้ือหนั งก ็ จรงิ  แต่  เดีย๋วน้ี เราจะไม่พิจารณาพระองค์
เชน่น้ั นอ ีก 17  เหตุ ฉะน้ันถ้าผู้ใดอยู่ในพระครสิต์  ผู้ น้ั นก ็เป็น
คนท่ี ถู กสรา้งใหม่ แล้ว  สิ ่งเก่าๆก็ล่วงไป  ดู  เถิด  สิ ่งสารพัด
กลายเป็นสิง่ ใหม่ ทัง้ น้ัน 18 ทัง้ สิน้ น้ี เก ิดมาจากพระเจ้า  
ผู้ ทรงให้ เราคืนดีกั นก ับพระองค์ทางพระเยซู ครสิต์ และ
ทรงโปรดประทานให้ เรารบัใช้ ในเรือ่งการคืนดี กัน 19 คือ
พระเจ้า ผู้สถิตในองค์พระครสิต์ทรงให้ โลกน้ี คืนดี กั นก ับ
พระองค์ เอง  มิได้ ทรงถือโทษในการละเมิดของเขา และทรง
มอบพระวจนะแหง่การคืนดีกันน้ันไว้กับเรา 20 ฉะน้ันเรา
จึงเป็นราชทูตของพระครสิต์ โดยท่ีพระเจ้าทรงขอรอ้งท่าน
ทัง้หลายทางเรา เราผู้แทนของพระครสิต์ จึงขอรอ้งท่าน
ให ้คืนดี กั นก ับพระเจ้า 21 เพราะวา่พระเจ้าได้ทรงกระทํา
พระองค์ ผู้ ทรงไม่ มี  บาป  ให ้เป็นความบาปเพราะเหน็แก่ เรา 
เพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์

6
 สิ ่งท่ีเราต้องยอมสละในการรบัใชพ้ระครสิต์

1 ฉะน้ันเราผู้ เป็นคนทําการรว่มกับพระองค์ขอวงิวอน
ท่าน วา่ อยา่ สัก แต่ รบั พระคุณ ของ พระเจ้า เป็นการ หา
ประโยชน์ มิได้ 2 (เพราะพระองค์ตร ัสว ่า �ในเวลาอนัชอบ
เราได้ฟังเจ้า ในวนัแหง่ความรอด เราได้ชว่ยเจ้า�  ดู  เถิด  
บัดน้ี เป็นเวลาอนัชอบ  ดู  เถิด  บัดน้ี เป็ นว ันแหง่ความรอด�
3 เรามิ ได้  ให ้ ผู้ ใดมี เหตุ สะดุดในสิง่หน่ึงสิง่ใดเลย เพื่ อม ิ ให ้
การท่ีเรารบัใช ้ปฏิบัติ น้ันเป็ นที ่เขาจะติเตียนได้ 4  แต่ วา่ใน
การทัง้ปวงเราได้กระทําตัวใหเ้ป็ นที ่ ชอบ เหมือนผู้ รบัใช ้ของ
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พระเจ้า โดยความเพียรอดทนเป็ นอ ันมาก ในความทุกข์ ใน
ความขัดสน ในเหตุ วบิัติ 5 ในการถูกเฆ่ียน ในการท่ี ถู กจํา
คุก ในการวุน่วาย ในการงานต่างๆ ในการอดหลับอดนอน
ในการอดอาหาร 6 โดยความบร ิสุทธ ์ิโดยความรู้ โดยความ
อดกลัน้ไว ้นาน โดยใจกรุณา โดยพระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิโดย
ความรกัแท้ 7 โดยพระวจนะแหง่ความจรงิ โดยฤทธิ์เดช
ของพระเจ้า โดยใช้ เครือ่งอาวุธแหง่ความชอบธรรมด้วย
มือขวาและมือซ้าย 8 โดยมี เกียรติ ยศและไร ้เกียรติยศ โดย
เล่าลื อก ั นว ่าชัว่และเล่าลื อก ั นว ่าดี เหมือนถูกเขาหาวา่เป็น
คนท่ีล่อลวงเขาให ้หลง  แต่ ยงัเป็นคนสัตย ์จรงิ 9 เหมือนถูก
เขาหาวา่เป็นคนไม่ มี ใครรู ้จัก  แต่ ยงัเป็นคนท่ีเขาทัง้หลาย
รู้จั กด ี เหมือนคนตาย  แต่  ดู  เถิด เรายงัเป็นอยู่ เหมือนคน
ถูกเฆ่ียน  แต่ ยงัไม่ ตาย 10 เหมือนคนท่ี มี  ความทุกข์  แต่ ย ังม 
ี ความชื่นชมยนิดี  อยู ่ เสมอ เหมือนคนยากจน  แต่ ยงัทําใหค้น
เป็ นอ ันมากมั ่งม ี เหมือนคนไม่ มี อะไรเลย  แต่ ย ังม ี สิ ่งสารพัด
บรบูิ รณ ์

ครสิเตียนต้องไม่ เท ียมแอกด้วยกั นก ับคนท่ี ไม่เชื่อ 
11  โอ ท่านชาวโครนิธ์ เรา พู ดก ั บท ่านอยา่ง ไม่ ปิดบัง

เลย และใจของเราก็เปิดร ับท ่าน 12 ใจของท่านทัง้หลายไม่ 
ได้ ปิดเพราะเรา  แต่ ปิดเพราะความรูสึ้กของตนเอง 13 ดัง
น้ันในการตอบสนองอยา่งเดียวกัน (ข้าพเจ้าขอพู ดก ั บท 
่านเหมือนอยา่งพู ดก ับบุตร� คือจงเปิดจิตใจของท่านด้วย
14 ท่านอยา่เข้า เทียมแอกกับคนท่ี ไม่ เชื่อ เพราะวา่ความ
ชอบ ธรรม จะ มี หุน้ ส่วน อะไร กับ ความ อธรรม และ ความ
สวา่งจะเข้าสนิทกับความมืดได้ อยา่งไร 15 พระครสิต์กับเบ
ลีอลัจะลงรอยกันอยา่งไรได้ หรอืคนท่ีเชื่อจะมีส่วนอะไรกับ
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คนท่ี ไม่เชื่อ 16 วหิารของพระเจ้าจะตกลงอะไรกับรูปเคารพ
ได้ เพราะวา่ท่านเป็ นว ิหารของพระเจ้าผู้ทรงดํารงพระชนม์
 ดังท่ี พระเจ้าตรสัไว ้วา่ �เราจะอยู่ในเขาทัง้หลาย และจะ
ดําเนินในหมู่ พวกเขา และเราจะเป็นพระเจ้าของเขา และ
เขาจะเป็นประชาชนของเรา� 17  องค์ พระผู้เป็นเจ้าตร ัสว ่า
� เหตุ ฉะน้ันเจ้าจงออกจากหมู่พวกเขาเหล่าน้ัน และจงแยก
ตัวออกจากเขาทัง้หลาย อยา่แตะต้องสิง่ซ่ึงไม่ สะอาด  แล ้ว
เราจึงจะรบัพวกเจ้าทัง้หลาย 18 เราจะเป็นบิดาของพวกเจ้า
และพวกเจ้าจะเป็นบุตรชายบุตรสาวของเรา�  องค์ พระผู้
เป็นเจ้าผู้ทรงฤทธานภุาพทัง้สิน้ได้ตร ัสด ังน้ัน

7
1 ท่านท่ี รกั เม่ือเรามีพระสัญญาเชน่น้ี แล้ว  ให ้เราชาํระ

ตัว เรา ให้ ปราศจาก มลทิน ทุก อยา่ง ของ เน้ือ หนัง และ จิต
วญิญาณ และจงทําให ้มี  ความบรสุิทธิ ์ครบถ้วนโดยความ
เกรงกลัวพระเจ้า

 ความชื่นชมยนิดี ของเปาโลต่อการตอบสนองของชาว
โครนิธ์

2 ขอรบัเราเถิด เรามิ ได้ ทํารา้ยผู้ ใด เรามิ ได้ ชวนผู้ใดให ้
ทําชัว่ เรามิ ได้ โกงผู้ใดเลย 3 ข้าพเจ้าพูดเชน่น้ี มิใช ่เพื่อจะ
ปรกัปราํท่าน เพราะข้าพเจ้าบอกแล้ วว ่า ท่านทัง้หลายอยูใ่น
ใจของเราที เดียว จะตายหรอืจะเป็ นก ็ อยู ่ ด้วยกัน 4 ข้าพเจ้า
พู ดอย ่างไวใ้จท่านมาก และข้าพเจ้าภู มิ ใจเพราะท่านทัง้
หลายอยา่งมาก ข้าพเจ้าได้รบัความชูใจอยา่งบรบูิ รณ ์และ
ในความยากลําบากของเราทุกอยา่ง ข้าพเจ้าก็ย ังม ีความ
ปี ติ  ยนิดี อยา่งเหลือล้น 5 เพราะแม้วา่เม่ือเรามาถึงแควน้
มาซิโดเนียแล้ว เน้ือหนังของเราไม่ ได้ พักผ่อนเลย เรามี
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ความลําบากอยู ่รอบข้าง ภายนอกมี การต่อสู้ ภายในมี ความ
กลัว 6  แต่ ถึงกระน้ั นก ็ ดี พระเจ้าผู้ทรงหนนุน้ําใจคนท่ี ท้อใจ 
 ได้ ทรงหนนุน้ําใจเราโดยทรงให้ทิตัสมาหาเรา 7 และมิ ใช ่
เพียงการมาของทิตัสเท่าน้ัน  แต่ โดยการท่ีท่านได้ หน ุนน้ํา
ใจทิตั สด ้วย  ตามท่ี ทิตัสได้มาบอกเราถึงความปรารถนา
อยา่งยิง่และความโศกเศรา้ของท่าน และใจจดจ่อของท่าน
ท่ี มีต ่อข้าพเจ้า  ทําให ้ข้าพเจ้ามี ความชื่นชมยนิดี  มากยิง่ขึ้น 
8 เพราะถึงแม้วา่ข้าพเจ้าได้ ทําให ้ท่านเสียใจเพราะจดหมาย
ฉบั บน ้ัน ข้าพเจ้าก็ ไม่  เสียใจ  ถึงแม้ วา่เม่ื อก ่อนน้ันข้าพเจ้า
จะเสียใจบ้าง เพราะข้าพเจ้าเห ็นว ่า จดหมายฉบั บน ้ันทําให้
ท่านมีความเสียใจเพียงชัว่ขณะเท่าน้ัน 9  แต่  บัดน้ี ข้าพเจ้า
มี ความชื่นชมยนิดี  มิใช ่เพราะท่านเสียใจ  แต่ เพราะความ
เสียใจน้ันทําให้ท่านกลับใจใหม่ เพราะวา่ท่านได้รบัความ
เสียใจอยา่งท่ีชอบพระทัยพระเจ้า ท่านจึงไม่ ได้ ผลรา้ยจาก
เราเลย 10 เพราะวา่ความเสียใจอยา่งท่ีชอบพระทัยพระเจ้า
ยอ่ม กระทํา ให ้กล ับ ใจ ใหม่ ซ่ึง นํา ไป ถึง ความ รอด และ ไม่
เป็ นที ่ น่า เสียใจ  แต่ ความ เสียใจ อยา่ง โลก น้ัน ยอ่ม นํา ไป
ถึงความตาย 11 จงพิจารณาดูวา่ความเสียใจอยา่งท่ีชอบ
พระทัยพระเจ้ากระทําให ้เก ิดความกระตือรอืรน้มากที เดียว 
 ทําให ้ เก ิดความขวนขวายท่ีจะแก้ ตัวใหม่ และการโกรธแทน
 ความกลัว ความปรารถนาอยา่งยิง่ ความกระตือรอืรน้  การ
แก้แค้น ในทุกสิง่เหล่าน้ันท่านได้ พิสูจน์  ให ้ เห ็นแล้ วว ่าท่าน
ก็หมดจดในการน้ี แล้ว 12  เหตุ  ฉะน้ี  ท่ี ข้าพเจ้าเขียนถึงท่าน
ก็ มิใช ่เพราะเหน็แก่ คนที ่ ได้  ทําผิด หรอืเพราะเหน็แก่ คนที 
่ต้องทนต่อการรา้ย  แต่  เพื่อให ้ความหว่งใยของเราท่ี มีต ่อ
ท่านปรากฏแก่ท่านในสายพระเนตรพระเจ้า 13  โดยเหตุ  น้ี 
เราจึ งม ีความชูใจเม่ือเห ็นว ่าพวกท่านได้รบัความชู ใจ เรา
มี ความชื่นชมยนิดี มากยิง่ขึ้นเพราะความยนิดีของทิตัส ใน
การท่ีพวกท่านได้กระทําให ้จิ ตใจของทิตัสชื่นบาน 14 เพราะ
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ถ้าข้าพเจ้าได้อวดเรือ่งพวกท่านแก่ทิตัส ข้าพเจ้าก็ ไม่ ต้อง
ละอายใจเลย  ทุ กสิ่ง ท่ี เราได้ กล ่าวแก่ท่านเป็นความจรงิ
ฉันใด  สิ ่งท่ีเราได้อวดเรือ่งพวกท่านแก่ทิตัสเม่ื อก ่อนน้ัน  
ก็ ปรากฏเป็นจรงิเหมือนกันฉันน้ัน 15 และเม่ือทิตัสระลึก
ถึงความเชื่อฟังของพวกท่านทัง้หลาย และการท่ีพวกท่าน
ต้อนรบัเขาด้วยความเกรงกลัวจนตัวสัน่ เขาก็เพิม่ความ
รกัในพวกท่านมากยิง่ขึ้น 16 ข้าพเจ้าชื่นชมยนิดี เพราะวา่
ข้าพเจ้าไวใ้จท่านได้ ทุกอยา่ง 

8
ตัวอยา่งการถวายด้วยใจรอ้นรนของชาวมาซิโดเนีย

1 ยิง่ กวา่ น้ี  พี่ น้อง ทัง้ หลาย เรา ใคร ่ให ้ท่าน ทราบ ถึง
พระคุณของพระเจ้า โดยท่ี พระองค์  ได้ ทรงโปรดประทานแก่
คริสตจักรต่างๆในแควน้มาซิโดเนีย 2 เพราะวา่เม่ือคราว
ท่ีพวกเขาถูกทดลองอยา่งหนักได้รบัความทุกข์ ยาก  ความ
ยนิดี ล้นพ้นของเขาและความยากจนแสนเข็ญของเขาน้ัน
 ก็ ล้นออกมาเป็นใจโอบออ้มอารีของเขา 3 เพราะข้าพเจ้า
เป็นพยานได้ วา่ เขาถวายโดยสุดความสามารถของเขา  ท่ี  
จร ิ งก ็ เก ินความสามารถของเขาเสี ยอ ีก 4 และเขายงัได้
วงิวอนเรามากมายขอให้เรายอมรบัของถวายน้ัน และให้
เขามีส่วนในการชว่ยว ิสุทธ ิชนด้วย 5  ไม่ เหมือนท่ีเราได้คาด
หมายไว้  แต่  ได้ ถวายตัวเขาเองแด่ องค์ พระผู้เป็นเจ้าก่อน  
แล ้วได้มอบตัวให้เราตามพระประสงค์ของพระเจ้า 6 จนถึ 
งก ับเราได้เตือนทิตั สว ่า เม่ือเขาได้เริม่แล้วฉันใด  ก็  ให ้เขาทํา
ใหสํ้าเรจ็กั บท ่านทัง้หลายในพระคุณน้ีด้วยเช ่นก ัน

คําตักเตือนเก่ียวกับการถวายเพื่ อก ันและกัน
7  เหตุ ฉะน้ันเม่ือท่านมี พร ้อมบรบูิ รณ ์ ทุกสิง่ คือความ

เชื่อ  ถ้อยคํา  ความรู ้ความกระตือรอืรน้ทัง้ปวง และความรกั
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ต่อเรา ท่านทัง้หลายก็จงประกอบพระคุณน้ี อยา่งบรบูิรณ์ 
เหมือนกันเถิด 8 ข้าพเจ้าพู ดอย ่างน้ี มิได้ หมายวา่ให้เป็นคํา
บัญชา  แต่  ได้ นําเรือ่งของคนอื่ นที ่ มี ความกระตือรอืรน้มาท
ดลองความรกัของท่าน  ดู วา่แท้ หรอืไม่ 9 เพราะท่านทัง้
หลายรูจั้กพระคุณของพระเยซู ครสิต์  องค์ พระผู้เป็นเจ้าของ
เรา วา่  แม้  พระองค์  มัง่คัง่  พระองค์  ก็ ยงั ทรง ยอม เป็น คน
ยากจน เพราะเหน็แก่ท่านทัง้หลายเพื่อท่านทัง้หลายจะได้
เป็นคนมั ่งม ี เน่ืองจากความยากจนของพระองค์ 10 และ
ข้าพเจ้าจะออกความเหน็ในเรือ่งน้ี เพราะจะเป็นประโยชน์ 
แก่  ท่าน เรือ่งท่ีท่านได้ตัง้ต้นเม่ือปีกลายน้ี และมิ ใช ่ตัง้ต้น
จะกระทําเท่าน้ัน  แต่ วา่มีน้ําใจจะกระทําด้วยน้ัน 11 ฉะน้ัน
บัดน้ี ก็ ควรแล้ วท ่ีท่านจะกระทําเรือ่งน้ันให้สําเรจ็เสีย เพื่อ
วา่เม่ือท่านมีใจพรอ้มอยู ่แล้ว ท่านก็จะได้ ทําให ้สําเรจ็ตาม
ความสามารถของท่าน 12 เพราะวา่ถ้ามีน้ําใจพรอ้มอยู ่แล้ว 
พระเจ้าก็พอพระทัยท่ีจะทรงรบัตามท่ี ทุ กคนมี อยู ่ มิใช ่ ตาม
ท่ี เขาไม่ มี 13 ข้าพเจ้าไม่ ได้ หมายความวา่  ให ้การงานของ
คนอื่นเบาลงและใหก้ารงานของพวกท่านหนักขึ้น 14  แต่ 
เป็นการให้กันไปให้กันมา ในยามท่ีพวกท่านมี บรบูิรณ์ เชน่
เวลาน้ี ท่านก็ควรจะชว่ยคนเหล่าน้ั นที ่ ขัดสน และในยาม
ท่ี เขา มี บรบูิรณ์ เขา ก็จะ ได้ชว่ยพวกท่านเม่ือขัดสน เพื่อ
เป็นการให้กันไปให้กันมา 15  ตามท่ี  มี  เข ียนไว ้วา่ � คนที ่ เก 
็บได้มากก็ ไม่มี  เหลือ และคนท่ี เก ็บได้น้อยก็หาขาดไม่�

การแสดงออกอยา่งซ่ื อสัตย ์ต่อเงนิถวายของครสิตจั กร 
16  แต่ ขอขอบพระคุณพระเจ้า  ผู้ ทรงโปรดให้ทิตั สม ีใจ

กระตือรอืรน้อยา่งน้ันเพื่อท่านทัง้หลายเหมือนกัน 17 เพราะ
ไม่ เพียงแต่ เขาได้รบัคําเตือนเท่าน้ัน  แต่ เขาได้ไปหาท่าน
เพราะเขาเองมีใจพรอ้มอยู ่แล ้วด้วย 18 เราให ้พี่ น้องคนหน่ึง
ท่ี มี ชื่อเสียงในการประกาศข่าวประเสรฐิตามครสิตจักรทัง้
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หลายไปกั บท ิตั สด ้วย 19 และมิ ใช ่ แต่เท่าน้ัน คริสตจักรได้
ตัง้คนน้ันไว ้ให ้เป็นเพื่อนเดินทางด้วยกั นก ับเราในพระคุณ
น้ีซ่ึงเราได้ รบัใช ้ อยู ่ เพื่อให ้เป็ นที ถ่วายเกียรติยศแด่ องค์  พระ
ผู้เป็นเจ้า และเป็ นที ่แสดงน้ําใจพรกัพรอ้มของท่าน 20 เรา
เจตนาจะไม่ ให ้คนหน่ึงคนใดติเตียนเราได้ ในเรือ่งของถวาย
เป็ นอ ันมากซ่ึงเรารบัมาแจกน้ัน 21 เพราะเรามุ่งท่ีจะกระทํา
สิง่ท่ี ซ่ือสัตย ์  มิใช ่เฉพาะแต่ในสายพระเนตรขององค์พระ
ผู้เป็นเจ้าเท่าน้ัน  แต่ ในสายตาของมนษุย ์ด้วย 22 เราได้ส่ง
พี่น้องอกีคนหน่ึงไปกับเขาทัง้สองด้วย  ผู้ ซ่ึงเราได้ทดสอบ
แล้ วว ่า  มี ความกระตือรอืรน้ในหลายสิง่ และเดีย๋วน้ีเขามี
ความกระตือรอืรน้มากยิง่ขึ้น เพราะเรามีความไวใ้จในท่าน
มาก 23 ถ้ามีคนใดถามถึงทิตัส ทิตัสก็เป็นเพื่อนรว่มงาน
ของข้าพเจ้า และเป็นผู้ชว่ยในการของท่านทัง้หลาย หรอื
ถ้ามีคนใดถามถึงพี่น้องสองคนน้ัน เขาก็เป็นทูตรบัใช้ของ
ครสิตจักรทัง้หลายและเป็นสงา่ราศีของพระครสิต์ 24  เหตุ 
ฉะน้ันจงให้ความรกัของท่านประจั กษ ์ แก่ คนเหล่าน้ัน และ
แสดงให ้แก่ ครสิตจักรทัง้หลายด้วย  ให ้สมกั บท ่ีข้าพเจ้าได้
อวดเรือ่งพวกท่านใหเ้ขาฟัง

9
1 ข้าพเจ้า ไม่ จําเป็น ต้อง เขียน ถึง ท่าน ใน เรือ่ง การ

สงเคราะห์ว ิสุทธ ิ ชน 2 เพราะข้าพเจ้ารูว้า่ใจของท่านพรอ้ม
อยู ่แล้ว ข้าพเจ้าจึงพูดอวดเรือ่งพวกท่านกับพวกมาซิโด
เนียวา่ พวกอาคายาได้จัดเตรยีมไว ้พร อ้มแล้วตัง้แต่ ปีกลาย 
และความกระตือรอืรน้ของพวกท่านก็เรา้ใจคนเป็ นอ ันมาก
3  แต่ ข้าพเจ้าได้ ให ้ พี่ น้องเหล่าน้ันไป เพื่ อม ิ ให ้การอวดของ
เราเรือ่งท่านในข้อน้ันเป็นการเปล่าประโยชน์ และเพื่อให้
ท่านจัดเตรยีมไว ้ให้พร ้อมตามท่ีข้าพเจ้าได้ กล ่าวแล้ วน ้ัน 4  
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มิ ฉะน้ันแล้ว ถ้าชาวมาซิโดเนียบางคนมากับข้าพเจ้า และ
เห ็นว ่าท่านมิ ได้ เตรยีมพรอ้มตามท่ีเราได้อวดไว ้น้ัน (อยา่
วา่แต่ท่านจะขายหน้าเลย� เราเองก็จะขายหน้าด้วย 5  เหตุ 
ฉะน้ันข้าพเจ้าจึงเห ็นว ่า สมควรจะวงิวอนให ้พี่ น้องเหล่าน้ัน
ไปหาท่านก่อนข้าพเจ้า และใหจั้ดเตรยีมของถวายของท่าน
ไว้  ตามท่ี ท่านได้สัญญาไว ้แล้ว เพื่อของถวายน้ันจะมี อยู ่ 
พรอ้ม และจะเป็นของถวายท่ี ให ้ด้วยใจศรทัธา  มิใช ่ ให ้ด้วย
การฝืนใจ

พระเจ้าทรงรกัผู้ ท่ี  ให ้ด้วยใจยนิดี
6  น่ีแหละ  คนที ่หวา่นเพียงเล็กน้อยก็จะเก่ียวเก็บได้เพียง

เล็กน้อย  คนที ่หวา่นมากก็จะเก่ียวเก็บได้ มาก 7  ทุ กคนจง
ให ้ตามท่ี เขาได้คิดหมายไวใ้นใจ  มิใช ่ ให ้ด้วยนึกเสียดาย  มิใช ่ 
ให ้ด้วยการฝืนใจ เพราะวา่พระเจ้าทรงรกัคนน้ั นที ่ ให ้ด้วยใจ
ยนิดี 8 และพระเจ้าทรงฤทธิส์ามารถประทานพระคุณอ ันอ 
ุดมทุกอยา่งแก่ท่านทัง้หลาย  เพื่อให ้ท่านมี ทุ กสิ่งทุกอยา่ง
เพียงพอสําหรบัตัวเสมอ ทัง้จะมี สิ ่งของบรบูิ รณ ์สําหรบังาน
ท่ี ดี  ทุ กอยา่งด้วย 9 ( ตามท่ี  เข ียนไว ้วา่ �เขาแจกจ่าย เขาได้ 
ให ้ แก่  คนยากจน ความชอบธรรมของเขาดํารงเป็นนิตย�์
10 ฝ่ายพระองค์ ผู้ ประทานพืชแก่ คนที ่ หวา่น และประทาน
อาหารแก่ คนที ่ กิน จะทรงโปรดให้พืชของท่านท่ีหวา่นน้ัน
ทวีขึ้นเป็ นอ ันมาก และจะทรงให้ผลแหง่ความชอบธรรม
ของท่านเจรญิยิง่ขึ้น� 11 โดยทรงให้ท่านทัง้หลายมี สิ ่งสา
รพั ดม ่ังคัง่บรบูิ รณ ์ ขึ้น  เพื่อให ้ท่านมีแจกจ่ายอยา่งใจกวา้ง
ขวาง ซ่ึงจะให ้เก ิดการขอบพระคุณพระเจ้า 12 เพราะวา่การ
รบั ใช้ ในการปรนนิบั ติ น้ั นม ิ ใช ่จะชว่ยว ิสุทธ ิชน ซ่ึงขัดสน
เท่าน้ัน  แต่ ยงัเป็นเหตุ ให ้ มี การขอบพระคุณพระเจ้าเป็ นอ ัน
มากด้วย 13 และเน่ืองจากผลแหง่การรบัใช ้น้ัน เขาจึงถวาย
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เกียรติยศแด่ พระเจ้า  โดยเหตุท่ี ท่านทัง้หลายยอมฟังและ
ตัง้ใจอยู่ในอาํนาจข่าวประเสรฐิของพระครสิต์ และเพราะ
เหตุท่านได้แจกจ่ายแก่เขาและแก่คนทัง้ปวงด้วยใจกวา้ง
ขวาง 14 เขาก็จะวงิวอนขอพระพรให ้แก่ ท่านทัง้หลายและ
ปรารถนาท่านเป็ นอ ันมาก เพราะเหตุพระคุณของพระเจ้า
ซ่ึงสถิตอยู่ในท่านอยา่งเหลือล้น 15 จงขอบพระคุณพระเจ้า
เพราะของประทานซ่ึงพระองค์ทรงประทานน้ั นที ่เหลือจะ
พรรณนาได้

10
เปาโล  พิสูจน์ ถึงความเป็ นอ ัครสาวกของตัวเองอกีครัง้

1  บัดน้ี  ข้าพเจ้า เปาโล ขอวงิวอนต่อท่านเป็นส่วนตัว โดย
เหน็แก่ความออ่นสุภาพและพระทัยกรุณาของพระครสิต์
ข้าพเจ้า ผู้ ซ่ึงท่านวา่ เป็นคนสุภาพถ่อมตนเม่ืออยู่ กั บท ่า
นทัง้หลาย  แต่ เม่ืออยู่ต่างหากก็เป็นคนใจกล้าต่อท่านทัง้
หลาย 2 คือข้าพเจ้าขอรอ้งท่านวา่ เม่ือข้าพเจ้ามาอยู่กั บท 
่านอยา่ให้ข้าพเจ้าต้องแสดงความกล้าหาญด้วยความแน่ 
ใจ อยา่งท่ีข้าพเจ้าคิดสําแดงต่อบางคนท่ีนึกเห ็นว ่าเรายงั
ดําเนินตามเน้ือหนัง น้ัน 3  เพราะวา่  ถึงแม้ เรายงั ดําเนิน
อยู่ในเน้ือหนั งก ็ จรงิ  แต่ เราก็ ไม่ได้  สู้ รบตามฝ่ายเน้ือหนัง
4 (เพราะวา่ศาสตราวุธแหง่การสงครามของเราไม่เป็นฝ่าย
เน้ือหนัง  แต่  มี  อาน ุภาพอนัยิง่ใหญ่จากพระเจ้าท่ีจะทลาย
ป้อม อนั แข็งแกรง่ ลง ได้� 5 คือ ทําลาย ความ คิด และ ทิฐิ
มานะทุกประการ ท่ี ตัง้ ตัวขึ้นขัดขวางความรู้ของพระเจ้า
และน้อมนําความคิดทุกประการให ้เข ้าอยู ่ใต้ บังคับจนถึง
เชื่อฟังพระครสิต์ 6และพรอ้มท่ีจะแก้แค้นการไม่เชื่อฟังทุก
อยา่ง ในเม่ือความเชื่อฟังของท่านทัง้หลายจะสําเรจ็ 7 ท่าน
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แลดู สิ ่งท่ีปรากฏภายนอกหรอื ถ้าผู้ใดมัน่ใจวา่ตนเป็นคน
ของพระครสิต์  ก็  ให ้ ผู้ น้ันคํานึงถึงตนเองอ ีกวา่ เม่ือเขาเป็น
คนของพระครสิต์ เราก็เป็นคนของพระครสิต์ เหมือนกัน 8  
ถึงแม้ ข้าพเจ้าจะโออ้วดมากไปสักหน่อยในเรือ่งอาํนาจ ซ่ึง
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประทานให ้ไว ้เพื่อสรา้งท่าน  มิใช ่เพื่อ
ทําลายท่าน ข้าพเจ้าก็จะไม่ ละอาย 9 เพื่อท่านทัง้หลายจะ
ไม่คิดเห ็นว ่า ข้าพเจ้าอยากให้ท่านกลัวเพราะจดหมายของ
ข้าพเจ้า 10 เพราะมีบางคนพูดวา่ �จดหมายของเปาโลน้ั นม 
ี น้ําหนักและมีอาํนาจมากก็ จรงิ  แต่ วา่ตัวเขาดู ออ่นกําลัง 
และคําพูดของเขาก็ ใช้ ไม่ได้ � 11 จงให้คนเหล่าน้ันเข้าใจ
อยา่ง น้ี วา่ เม่ือ เรา ไม่ อยู ่เรา พูด ไว้ ใน จดหมาย ของ เรา วา่
อยา่งไร เม่ือเรามาแล้วเราก็จะกระทําอยา่งน้ันด้วย 12 เรา
ไม่ต้องการท่ีจะจัดอนัดับหรอืเปรยีบเทียบตัวเราเองกับบาง
คนท่ียกยอ่งตัวเอง  แต่ เม่ือเขาเอาตัวของเขาเป็นเครือ่งว ั
ดก ันและกัน และเอาตัวเปรยีบเทียบกันและกัน เขาก็เป็น
คนขาดปัญญา 13 ฝ่ายเราจะไม่ โอ ้อวดในสิง่ใดเกินขอบเขต
 แต่ วา่จะอวดในขอบเขตท่ีพระเจ้าทรงจัดไว ้ให ้ เรา และพวก
ท่านก็ อยู ่ในขอบเขตน้ัน 14 การท่ีมาถึงท่านน้ัน  มิใช ่โดยการ
ล่วงขอบเขตอนัควร เรามาจนถึงท่านทัง้หลายเพื่อประกาศ
ข่าวประเสรฐิของพระครสิต์ 15 เรามิ ได้  โอ ้อวดเกินขอบเขต  
ไม่ได้ อวดในการงานท่ีคนอื่นได้ กระทํา  แต่ เราหวงัใจวา่ เม่ือ
ความเชื่อของท่านจําเรญิมากขึ้นแล้ว ท่านจะชว่ยเราให้
ขยายเขตกวา้งขวางออกไปอกีเป็ นอ ันมากตามขนาดของ
เรา 16 เพื่อเราจะได้ประกาศข่าวประเสรฐิในเขตท่ี อยู ่นอก
ท้องถิน่ของพวกท่าน โดยไม่ โอ ้อวดเรือ่งการงานท่ีคนอื่นได้
ทําไว ้พร ้อมแล้ วน ้ัน 17 ถ้าผู้ใดจะอวด  ก็ จงอวดองค์ พระผู้
เป็นเจ้า 18 เพราะคนท่ียกยอ่งตัวเองไม่เป็ นที นั่บถือของผู้ ใด 
 คนที ่ น่าน ับถือน้ันคือคนท่ี องค์ พระผู้เป็นเจ้าทรงยกยอ่ง
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11
1 ข้าพเจ้า อยาก จะ ขอ ให้ ท่าน ทน ฟัง ความ เขลา ของ

ข้าพเจ้าสักหน่อยหน่ึง และให้ทนกับข้าพเจ้าจรงิๆ 2 เพราะ
วา่ ข้าพเจ้า หวงแหน ท่าน อยา่ง ท่ี พระเจ้า ทรง หวงแหน
เพราะ วา่ ข้าพเจ้า ได้ หมัน้ พวก ท่าน ไว้ สําหรบั สามี ผู้ เดียว 
เพื่อถวายพวกท่านให ้แก่ พระครสิต์เป็นพรหมจาร ีบรสุิทธิ ์
3  แต่ ข้าพเจ้า เกรง วา่ งู น้ัน ได้ ล่อลวง นาง เอ วา ด้วย อุบาย
ของมันฉันใด  จิ ตใจของท่านก็จะถู กล ่อลวงให้หลงไปจาก
ความบร ิสุทธ ์ิ ซ่ึ งม ี อยู ่ในพระครสิต์โดยวธิ ีหน ่ึงวธิีใดฉัน
น้ัน 4 เพราะวา่ถ้าคนใดจะมาเทศนาสัง่สอนถึงพระเยซู อ ี
กองค์ หน่ึง ซ่ึงแตกต่างกั บท ่ีเราได้เทศนาสัง่สอนน้ัน หรอื
ถ้าท่านจะรบัวญิญาณอื่น ซ่ึงแตกต่างกั บท ่ีท่านได้รบัแต่ 
ก่อน หรอืรบัข่าวประเสรฐิอื่น ซ่ึงแตกต่างกั บท ่ีท่านได้รบั
ไว ้แล้ว แหมท่านทัง้หลายชา่งอดทนสนใจฟังเขาเสียจรงิๆ
5 เพราะข้าพเจ้าคิดวา่ ข้าพเจ้าไม่ด้อยกวา่อคัรสาวกชัน้ผู้ 
ใหญ่  เหล่ าน้ันแม้ แต่ น้อยเลย 6  แม้ว ่าข้าพเจ้าพูดไม่ เก่ง  แต่ 
ข้าพเจ้าก็ย ังม ี ความรู ้ ท่ี  จร ิงเราก็ ได้ แสดงข้อน้ี ให ้ ประจักษ์  
แก่ พวกท่านในกิจการทุกสิง่แล้ว 7 ข้าพเจ้าได้กระทําผิด
หรอืในการท่ีข้าพเจ้าได้ถ่อมใจลงเพื่อยกชูท่านขึ้น เพราะ
ข้าพเจ้าได้ประกาศข่าวประเสรฐิของพระเจ้าแก่พวกท่าน
โดยไม่ ได้ คิดค่าหรอื 8 ข้าพเจ้าได้ปล้ นคร ิสตจั กรอ ื่นด้วยการ
รบัเงนิบํารุงจากเขา เพื่อจะได้ ปรนนิบัติ พวกท่าน 9 และเม่ือ
ข้าพเจ้าอยู่กับพวกท่านและกําลังขาดแคลนน้ัน ข้าพเจ้าก็ 
มิได้ เป็นภาระแก่ ผู้ใด  เพราะวา่  พี่ น้องท่ีมาจากแควน้มาซิโด
เนียได้ เจ ือจานใหพ้อแก่ความต้องการของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า
ระวงัตัวไม่ ให ้เป็นภาระแก่พวกท่านในทางหน่ึงทางใดทุก
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ประการ และข้าพเจ้าจะระวงัตัวเชน่น้ันต่อไป 10 ความจรงิ
ของพระครสิต์ มี  อยู ่ในข้าพเจ้าแน่ ฉันใด จึงไม่ มี  ผู้ ใดในเขต
แควน้อาคายาสามารถท่ีจะหา้มข้าพเจ้าไม่ ให ้อวดเรือ่งน้ี 
ได้  ฉันน้ัน 11  เพราะเหตุใด เพราะข้าพเจ้าไม่รกัพวกท่าน
หรอื พระเจ้าทรงทราบดีวา่ข้าพเจ้ารกัพวกท่าน 12  แต่  สิ ่ง
ท่ีข้าพเจ้ากระทําน้ัน ข้าพเจ้าจะกระทําต่อไป เพื่อข้าพเจ้า
จะตัดโอกาสคนเหล่าน้ั นที ่คอยหาโอกาส เพื่อวา่เม่ือเขา
โออ้วดน้ันเขาจะได้ปรากฏวา่มีสภาพเหมือนกับเรา

ซาตานปลอมเป็น � ทูตสวรรค์  แห ่งความสวา่ง�
13 เพราะคนอยา่งน้ันเป็ นอ ัครสาวกเที ยม เป็นคนงานท่ี 

หลอกลวง ปลอมตัวเป็ นอ ัครสาวกของพระครสิต์ 14 การก
ระ ทํา เชน่ น้ัน ไม่ แปลก ประหลาด เลย ถึง ซาตาน เอง ก็ ยงั
ปลอมตัวเป็นทูตสวรรค์ แห ่งความสวา่งได้ 15  เหตุ ฉะน้ันจึง
ไม่เป็นการแปลกอะไรท่ี ผู้รบัใช ้ของซาตานจะปลอมตัวเป็น
ผู้ รบัใช ้ของความชอบธรรม ท้ายท่ีสุดของเขาจะเป็นไปตาม
การกระทําของเขา

การเผชญิภัยและการทนทุกข์ของเปาโล
16 ข้าพเจ้าขอกล่าวซ้ําอ ีกวา่ อยา่ให้ใครเหน็ไปวา่ข้าพเจ้า

เป็นคนเขลา  แต่ ถ้ามี  ก็  ให ้เขาต้อนรบัข้าพเจ้าอยา่งต้อนรบั
คนเขลาเถิด เพื่อข้าพเจ้าจะได้อวดตัวเองได้ บ้าง 17 การท่ี
ข้าพเจ้าพู ดอย ่าง น้ัน ข้าพเจ้ามิ ได้  พู ดตามอยา่งองค์ พระ
ผู้ เป็นเจ้า  แต่  พู  ดอย ่างคนเขลา ด้วยไวใ้จตัวในการอวด
น้ัน 18 เพราะ เม่ือ เห ็นว ่า หลาย คน เคย อวด ตาม เน้ือ หนัง
ข้าพเจ้าก็จะอวดบ้าง 19 เพราะวา่การท่ีท่านทนฟังคนเขลา
พูดด้วยความยนิดี น้ัน น่าจะเป็นเพราะท่านชา่งฉลาดเสีย
น่ี กระไร 20 เพราะท่านทนเอา ถ้า มี ผู้ นํา ท่านไปเป็นทาส
ถ้ามี ผู้ ล้างผลาญท่าน ถ้ามี ผู้  มาย ึดของของท่านไป ถ้ามี ผู้ 
ยกตัวเองเป็นใหญ่ ถ้ามี ผู้ ตบหน้าท่าน 21 ข้าพเจ้าต้องพูด
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ด้วยความละอายวา่  ดู เหมือนเราออ่นแอเกินไปในเรือ่งน้ี  
ไม่ วา่ใครกล้าอวดในเรือ่งใด (ข้าพเจ้าพู ดอย ่างคนเขลา�
ข้าพเจ้าก็ กล ้าอวดเรือ่งน้ันเหมือนกัน 22 เขาเป็นชาติ ฮ ีบรู 
หรอื ข้าพเจ้าก็เป็นเหมือนกัน เขาเป็นชนชาติอสิราเอลหรอื
ข้าพเจ้าก็เป็นเหมือนกัน เขาเป็นเชื้อสายของอบัราฮมัหรอื
ข้าพเจ้าก็เป็นเหมือนกัน 23 เขาเป็นผู้ รบัใช ้ของพระครสิต์ 
หรอื ข้าพเจ้าเป็นดีกวา่เขาเสี ยอ ีก (ข้าพเจ้าพู ดอย ่างคน
โง�่ ข้าพเจ้าทํางานมากยิง่กวา่เขาอกี ข้าพเจ้าถูกโบยตี เกิน
ขนาด ข้าพเจ้าติดคุกมากกวา่เขา ข้าพเจ้าหวดิตายบ่อยๆ
24 พวกยวิเฆ่ียนข้าพเจ้าหา้ครัง้ๆละสามสิบเก้าที 25 เขาตี
ข้าพเจ้าด้วยไม้เรยีวสามครัง้ เขาเอาก้อนหนิขวา้งข้าพเจ้า
ครัง้หน่ึง ข้าพเจ้าเผชญิภัยเรอืแตกสามครัง้ ข้าพเจ้าลอย
อยูใ่นทะเลคืนหน่ึ งก ับวนัหน่ึง 26ข้าพเจ้าต้องเดินทางบ่อยๆ
เผชญิภั ยอ ันน่ากลัวในแม่ น้ํา เผชญิโจรภัย เผชญิภัยจาก
ชนชาติของข้าพเจ้าเอง เผชญิภัยจากคนต่างชาติ เผชญิ
ภัยในนคร เผชญิภัยในป่า เผชญิภัยในทะเล เผชญิภัยจาก
พี่ น้อง เที ยม 27 ต้อง ทํางาน เหน็ดเหน่ือย และ ยาก ลําบาก
ต้องอดหลับอดนอนบ่อยๆ ต้องหวิและกระหาย ต้องอดข้าว
บ่อยๆ ต้องทนหนาวและเปลือยกาย 28 และนอกจากสิง่เห
ล่าน้ั นที ่ อยู ่ภายนอกแล้ว ย ังม ีการอื่ นที ่บีบข้าพเจ้าอยู ่ทุ ก
วนัๆ คือการดูแลครสิตจักรทัง้ปวง 29  มี ใครบ้างเป็นคนออ่น
กําลังและข้าพเจ้าไม่ออ่นกําลั งด ้วย  มี ใครบ้างท่ี ถู กทําให้
สะดุดและข้าพเจ้าไม่ เป็นทุกข์ เป็ นร ้อนด้วย 30 ถ้าข้าพเจ้า
จําเป็น ต้อง อวด ข้าพเจ้า ก็ จะ อวด สิง่ ท่ี แสดง วา่ ข้าพเจ้า
เป็นคนออ่นกําลัง 31 พระเจ้าทรงเป็นพระบิดาของพระเยซู 
ครสิต์  องค์ พระผู้เป็นเจ้าของเรา  พระองค์ ทรงเป็นผู้ ท่ี ควร
แก่การสรรเสรญิเป็นนิตย์  พระองค์ ทรงทราบวา่ ข้าพเจ้า
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ไม่ ได้  มุสา 32  ผู้ วา่ ราชการ เมือง ขอ งกษั ตร ิย์ อา เรทั ส ใน
นครดามัสกัส  ให ้ทหารเฝ้านครดามัสกัสไว้ เพื่อจะจับตัว
ข้าพเจ้า 33  แต่ เขาเอาตัวข้าพเจ้าใส่กระบุงใหญ่หยอ่นลง
ทางชอ่งท่ีกําแพงนคร ข้าพเจ้าจึงพ้นจากเงื้อมมือของท่าน
ผู้ วา่ราชการ 

12
เปาโลได้รบัการสําแดงอนัยิง่ใหญ่

1 ข้าพเจ้าจําจะต้องอวด  ถึงแม้ จะไม่ มีประโยชน์  อะไร  
แต่ ข้าพเจ้าจะเล่าต่อไปถึงนิ มิ ตและการสําแดงต่างๆ ซ่ึง
มาจากองค์ พระผู้เป็นเจ้า 2  สิ บส่ี ปี มาแล้วข้าพเจ้าได้ รู ้จัก
ชายคนหน่ึงในพระครสิต์ เขาถู กร ับขึ้นไปยงัสวรรค์ชั ้นที ่ 
สาม ( แต่ จะไปทัง้กาย ข้าพเจ้าไม่ ทราบ หรอืไปโดยไม่ มี  กาย 
ข้าพเจ้าไม่ ทราบ พระเจ้าทรงทราบ� 3 ข้าพเจ้ารูจั้กชายผู้ 
น้ัน ( แต่ จะไปทัง้กายหรอืไม่ มี  กาย ข้าพเจ้าไม่ ทราบ พระเจ้า
ทรงทราบ� 4 คือวา่คนน้ันถู กร ับขึ้นไปยงัเมืองบรมสุขเกษม
และได้ยนิวาจาซ่ึงจะพูดเป็นคําไม่ ได้ และมนษุย์จะพูดออก
มาก็ ต้องหา้ม 5 สําหรบัชายน้ันข้าพเจ้าอวดได้  แต่ สําหรบัตัว
ข้าพเจ้าเอง ข้าพเจ้าจะไม่อวดเลย นอกจากจะอวดถึงเรือ่ง
การออ่นแอของข้าพเจ้า 6 เพราะถึงแม้วา่ข้าพเจ้าอยากจะ
อวด ข้าพเจ้าก็ ไม่ใช ่คนเขลา เพราะข้าพเจ้าพูดตามความ
จรงิ  แต่ ข้าพเจ้า ระงบั ไว้  ก็ เพราะ เกรง วา่ บาง คน จะ ยก
ข้าพเจ้าเกินกวา่ท่ีเขาได้ เห ็นและได้ฟังเก่ียวกับข้าพเจ้า

หนามใหญใ่นเน้ือของเปาโล
7 และเพื่อไม่ ให ้ข้าพเจ้ายกตัวจนเกินไป เน่ืองจากท่ี ได้  

เห ็นการสําแดงมากมายน้ัน  ก็ ทรงให ้มี หนามในเน้ือของ
ข้าพเจ้า หนามน้ันเป็นทูตของซาตานคอยทุบตี ข้าพเจ้า เพื่อ
ไม่ ให ้ข้าพเจ้ายกตัวเกินไป 8 เรือ่งหนามน้ัน ข้าพเจ้าวงิวอน
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องค์พระผู้ เป็นเจ้า ถึงสามครัง้ เพื่อขอให้ มันหลุดไปจาก
ข้าพเจ้า 9  แต่  พระองค์ ตรสั กับ ข้าพเจ้า วา่ �พระคุณ ของ
เราก็ มี พอสําหรบัเจ้าแล้ว เพราะความออ่นแอมี ท่ีไหน เดช
ของเราก็ มีฤทธิ ์ขึ้นเต็มขนาดท่ี น่ัน �  เหตุ ฉะน้ันข้าพเจ้าจึง
ยนิดี โอ ้อวดในบรรดาความออ่นแอของข้าพเจ้า เพื่อฤทธิ์
เดชของพระครสิต์จะได้ อยู ่ในข้าพเจ้า 10  เหตุ ฉะน้ันเพราะ
เหน็ แก่ พระ ครสิต์ ข้าพเจ้า จึง ชื่น ใจ ใน ความ ออ่นแอ ของ
ข้าพเจ้า ในการถูกวา่กล่าวต่างๆ ในการขัดสน ในการถูก
ข่มเหง ในการยากลําบาก เพราะวา่ข้าพเจ้าออ่นแอเม่ือใด
ข้าพเจ้าก็จะแข็งแรงมากเม่ือน้ัน 11 ในการอวดน้ันข้าพเจ้า
ก็เป็นคนเขลาไปแล้วซี ท่านบังคับข้าพเจ้าให ้เป็น เพราะวา่
สมควรแล้ วท ่ีท่านจะยกยอ่งข้าพเจ้า เพราะวา่ข้าพเจ้าไม่
ด้อยกวา่อคัรสาวกชัน้ ผู้ ใหญ่  เหล่ า น้ันแต่ประการใดเลย  
ถึงแม้ ข้าพเจ้าจะไม่วเิศษอะไรเลยก็ จรงิ 12  แท้  จร ิงหมาย
สําคัญต่างๆของอคัรสาวกก็ ได้ สําแดงให ้ประจักษ์  แจ ้งในหมู่
พวกท่านแล้ว ด้วยบรรดาความเพียร โดยหมายสําคัญ โดย
การมหศัจรรย์ และโดยการอทิธ ิฤทธิ ์13 เพราะวา่พวกท่าน
เสียเปรยีบคริสตจั กรอ ่ืนๆในข้อใดเล่า เวน้ไว้ในข้อน้ี คือท่ี
ข้าพเจ้าไม่ ได้ เป็นภาระแก่พวกท่าน การผิดน้ันขอท่านให้
อภัยแก่ข้าพเจ้าเถิด 14  ดู  เถิด ข้าพเจ้าเตรยีมพรอ้มท่ีจะมา
เยีย่มพวกท่านเป็ นคร ้ังท่ี สาม และข้าพเจ้าจะไม่เป็นภาระ
แก่พวกท่าน เพราะวา่ข้าพเจ้าไม่ต้องการสิง่ใดจากท่าน  แต่ 
ต้องการตั วท ่าน เพราะวา่ท่ีลูกจะสะสมไวสํ้าหรบัพ่อแม่ ก็  ไม่
สมควร  แต่  พ่อแม่ ควรสะสมไว้สําหร ับลู ก 15 และข้าพเจ้า
มี ความยนิดี  ท่ี จะเสียและสละแรงหมดเพื่อท่านทัง้หลาย  
แม้ว ่าข้าพเจ้ารกัท่านมากขึ้นๆ ท่านกลับรกัข้าพเจ้าน้อยลง
16  ถึงแม้ เป็นเชน่น้ัน ข้าพเจ้าก็ มิได้ เป็นภาระแก่พวกท่าน
 แต่ เหมือนเป็นผู้ ชาญฉลาด ข้าพเจ้าใช ้อุ บายดักจั บท ่าน
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17 ข้าพเจ้าได้ ผลประโยชน์ อะไรจากพวกท่านในการท่ีส่งคน
เหล่าน้ันไปเยีย่มพวกท่านหรอื 18ข้าพเจ้าขอใหทิ้ตัสไป และ
พี่น้องอกีคนหน่ึงไปด้วย ทิตัสได้ ผลประโยชน์ จากพวกท่าน
บ้างหรอื เราทัง้สองมิ ได้ ดําเนินการด้วยน้ําใจอยา่งเดียวกัน
หรอื เรามิ ได้ เดินตามรอยเดียวกันหรอื

เปาโลปรารถนาใหช้าวโครนิธ ์กลับใจ 
19 ท่านทัง้หลายยงั คิดวา่ เรากําลังกล่าวแก้ตัวต่อท่าน

อกีหรอื  ท่ี  จร ิงเราพูดในพระครสิต์ดังเราอยู่ต่อพระพักตร ์
พระเจ้า และท่านท่ี รกั  สิ ่งสารพัด ท่ี เราได้กระทํา น้ัน เรา
กระทําเพื่อท่านจะจําเรญิขึ้น 20 เพราะวา่ข้าพเจ้าเกรงวา่
เม่ือ ข้าพเจ้า มา ถึง ข้าพเจ้า อาจ จะ ไม่ เห ็นพ วก ท่าน เป็น
เหมือนอยา่งท่ีข้าพเจ้าอยากเหน็ และท่านจะไม่ เห ็นข้าพ
เจ้าเหมือนอยา่งท่ีท่านอยากเหน็ คือเกรงวา่ไม่ เหตุ ใดก็ เหตุ  
หน่ึง จะมีการว ิวาทก ัน รษิยากัน โกรธกัน  มักใหญ่ใฝ่สูง 
นินทากัน ซุบซิบส่อเสียดกัน จองหองพองตัว และเกะกะ
วุน่วายกัน 21 ข้าพเจ้าเกรงวา่ เม่ือข้าพเจ้ากลับมา พระเจ้า
ของข้าพเจ้าจะทรงให้ข้าพเจ้าต่ําต้อยในหมู่พวกท่าน และ
ข้าพเจ้าจะต้องเศรา้ใจ เพราะเหตุหลายคนท่ี ได้ ทําผิดมา
ก่อนแล้ว และมิ ได้  กล ับใจทิง้การโสโครก การผิดประเวณี
และการลามก ซ่ึงเขาได้กระทําอยู ่น้ัน 

13
คําตักเตือนก่อนอาํลา

1  ครัง้ น้ี จะเป็ นคร ้ัง ท่ีสาม ท่ีข้าพเจ้ามาเยีย่มพวกท่าน
�คําพูดทุกๆคําต้องมีพยานสองหรอืสามปาก จึงจะเป็ นที 
่ เชื่อถือได้ � 2 ข้าพเจ้าได้บอกท่านแต่ ก่อน และข้าพเจ้าจึง
บอกท่านอกีเหมือนเม่ือข้าพเจ้าได้ อยู ่กั บท ่านครัง้ท่ีสองน้ัน
 เดีย๋วน้ี ถึงข้าพเจ้าไม่ ได้  อยู ่กั บท ่าน ข้าพเจ้าก็ยงัเขียนฝากถึง



2 โครนิธ์ 13:3 xxvii 2 โครนิธ์ 13:11

เขาเหล่าน้ันซ่ึงได้กระทําผิดแต่ ก่อน และถึงคนอื่นทัง้ปวง
วา่ ถ้าข้าพเจ้ามาอกี ข้าพเจ้าจะไม่เวน้การติโทษใครเลย
3 เพราะวา่ท่านทัง้หลายต้องการท่ีจะเหน็หลักฐานวา่พระ
ครสิต์ตรสัทางข้าพเจ้า  พระองค์  มิได้ ทรงออ่นกําลังต่อท่าน
 แต่ ทรงฤทธิม์ากในหมู่พวกท่าน 4 เพราะถึงแม้วา่พระองค์
ทรงถูกตรงึโดยทรงออ่นกําลัง  พระองค์ ยงัทรงพระชนม์ อยู ่
โดยฤทธิเ์ดชของพระเจ้า เพราะวา่เราก็ออ่นกําลั งด ้วยกั นก 
ับพระองค์  แต่ เราจะย ังม ี ช ีวติเป็นอยู่กับพระองค์โดยฤทธิ์
เดชของพระเจ้าท่ี มีต ่อท่านทัง้หลาย 5 ท่านจงพิจารณาดูตัว
ของท่านวา่ ท่านตัง้อยู่ในความเชื่อหรอืไม่ จงพิสู จน ์ตัวของ
ท่านเองเถิด ท่านไม่ รู ้เองหรอืวา่  พระเยซู  ครสิต์ ทรงสถิต
อยู่ในท่านทัง้หลาย นอกจากท่านจะเป็นผู้ ถู กทอดทิง้ 6  แต่ 
ข้าพเจ้าหวงัวา่ท่านคงรูว้า่เรามิ ได้ เป็นผู้ ถู กทอดทิง้ 7  บัดน้ี 
ข้าพเจ้าอธษิฐานต่อพระเจ้าเพื่อท่านทัง้หลายจะไม่กระทํา
ชัว่ใดๆ  มิใช ่วา่เราจะให้ปรากฏวา่เราเป็ นที ่ทรงชอบพระทัย
 แต่ เพื่อท่านจะประพฤติเป็ นที ่ ชอบ  ถึงแม้ จะดูเหมือนเราเอง
เป็นผู้ ถู กทอดทิง้ 8 เพราะวา่เราจะกระทําสิง่ใดขั ดก ับความ
จรงิไม่ ได้  ได้  แต่ ทําเพื่อความจรงิเท่าน้ัน 9 เพราะวา่เม่ือเรา
ออ่นแอ และท่านเข้มแข็ง เราก็ ยนิดี เราปรารถนาสิง่น้ี ด้วย 
คือขอให้ท่านทัง้หลายบรรลุถึงความบรบูิ รณ ์10  เหตุ ฉะน้ัน
ข้าพเจ้าจึงเขียนข้อความน้ีเม่ือข้าพเจ้าไม่ อยู ่ด้วยเพื่อเม่ือ
ข้าพเจ้ามาแล้ว จะได้ ไม่ ต้องกวดขันท่านโดยใช ้อาํนาจ ซ่ึง
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดประทานให ้แก่  ข้าพเจ้า เพื่อกา
รก่อขึ้ นม ิ ใช ่เพื่อการทําลายลง 11 ในท่ีสุดน้ี  พี่ น้องทัง้หลาย
ขอลาก่อน ท่านจงปรบัปรุงตัวให ้ดี จงมีกําลังใจอนัดี จง
เป็นน้ําหน่ึงใจเดียวกัน จงอยูร่ว่มกันอยา่งสันติ และพระเจ้า
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แหง่ความรกัและสันติสุขจะทรงสถิตอยู่กั บท ่าน 12 จงทัก
ทายปราศร ัยก ันด้วยธรรมเนียมจุบอนับร ิสุทธ ์ิ13 ว ิสุทธ ิชน
ทุกคนฝากความคิดถึงมายงัท่านทัง้หลาย 14  ขอให ้พระคุณ
ของพระเยซู ครสิต์  เจ้า ความรกัแหง่พระเจ้า และความสนิท
สนมซ่ึงมาจากพระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิจงดํารงอยู่กั บท ่านทัง้
หลายเถิด เอเมน [จดหมายฉบั บท ่ีสองถึงชาวโครนิธ์  ได้  เข 
ียนจากเมืองฟีลิปปี  แคว ้นมาซิโดเนีย และส่งโดยทิตัสและ
ลู กา ]
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